
 
 

 

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal Noordoost-Fryslân 

 
1. Is de aanvraag op tijd ingediend? 
  JA 
  NEE  afwijzing 
 

2. Is de aanvraag 6 weken voor de start van het project ingediend? 
  JA 
  NEE  afwijzing 
 

3. Is de projectduur maximaal 3 jaar? 
  JA 
  NEE  afwijzing 
 

4. Zijn de formulieren ondertekend door de tekenbevoegde(n)? 
  JA 
  NEE  extra eis in subsidiebeschikking 
 

5. Is de subsidie door minimaal 2 partners aangevraagd? 
  JA  ga naar vraag 7 
  NEE 
 

6. Heeft de aanvrager statuten aangeleverd waaruit blijkt dat de entiteit het 
doel heeft om samen te werken? 

  JA 
  NEE  afwijzing 
 

7. Is de aanvraag compleet?              Aanwezig 
         JA NEE NVT 

Aanvraagformulier (format):          
Projectplan (format)          
Samenwerkingsovereenkomst (als vraag 5 ‘JA’ is)        
Volmacht aan penvoerder (als vraag 5 ‘JA’ is)        
Cofinancieringsverklaring(en)        
Advies van Stichting Qop         
De-minimisverklaring of staatssteunanalyse      
 

Zijn alle benodigde documenten aanwezig? 
 JA  
 NEE  afwijzing 

 
 
 
 
 
 

 
8. Financiële controle 
 

8a. Zijn de begrote kosten gelijk aan de dekking? 
  JA 
  NEE afwijzing 
 

8b. Zijn de begrote uren van projectpartners berekend met € 50 per uur? 
  JA 
  NVT 
  NEE  afwijzing 
 

8c. Bedraagt de subsidie maximaal 65% van de subsidiabele kosten? 
  JA 
  NEE  afwijzing 
 

8d. Zijn er kosten in de begroting opgenomen die niet subsidiabel zijn? 
  NEE  
  JA  afwijzing 
 

8e. Zijn er bewijsstukken van alle bijdrage(n) van derde(n) aanwezig? 
  JA  
  NVT 
  NEE, bijdragen zijn in aanvraag  extra eis in subsidiebeschikking 
  NEE  afwijzing 
 

9. Staatssteun 
 

9a. Is er een rechtsgeldige gezamenlijke de-minimisverklaring van toepassing 
(of voor iedere partner een aparte de-minimisverklaring voor zijn deel van 
het project)? 

  JA  ga naar vraag 10 
  JA, maar bedrag is hoger dan toegestaan  
  NEE  afwijzing 
 

9b. Is er een staatsteunanalyse bijgevoegd? 
  JA  
  NEE  afwijzing 
 

10. Zijn contactgegevens en bankgegevens correct ingevuld? 
  JA 
  NEE  extra eis in subsidiebeschikking 

 

Checklist voor aanvragen Subsidieregeling Versnellingsagenda > € 5.000 


